Regler for utleie Tofte flerbrukshall – revidert 11.12.2018
1. Trening må vike plass for anleggets enkeltarrangementer. Det gis beskjed om dette minst en uke
på forhånd.
2. Brukerne skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til
andre.
3. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder over 18 år som skal være tilstede når lokalet er i
bruk. Leder skal være brannansvarlig, den siste som forlater anlegget, og vedkommende er ansvarlig
for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og i hall/gymsal etter bruk. Lokalene skal forlates i
samme stand som da de ble tatt i bruk. Personen oppgitt i denne søknaden anses som ansvarlig
person om ikke andre er navngitt.
4. I anlegget må det ikke brukes utefottøy eller fottøy som setter merker.
5. Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer
innendørs.
Det er ikke tillatt å bruke klister under trening i hallen – Det er kjøpt inn Maxigripballer som kan
benyttes av leietakere.
6. Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til utleier. Slike skader skal som
hovedregel erstattes av leietakeren. Hurum kommune påtar seg intet ansvar for tap av eller skade på
leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler. Hurum kommune er uten ansvar for ulykker
eller skader på personer i forbindelse med utleie.
7. Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt
måte. Eksempelvis at håndballmål er festet, klatrevegg ikke benyttes uten opplæring/sikring osv.
Leietaker skal varsle utleier ved feil på utstyr og inventar.
8. Avbestilling skal skje skriftlig til Hurum kommune, postmottak@hurum.kommune.no.
Treningstider skal ikke bli stående ubrukt.
9. Se oppslag for anleggets regler og følg betjeningens instruksjoner. Overtredelse av reglene kan
medføre utestengelse.
Utstyr som skolene har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere bruke.
Leietakere i flerbrukshallen skal kunne bruke utstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett,
bukker, benker, kasser etc.

